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Työuria

 Pidentämässä  
Jälleen on koittamassa se aika vuodesta, kun suvivirsi raikaa Suo-
men kouluissa ja tuhannet opiskelijat pyrkivät kesätöihin piden-
tämään työuria. Valitettavan moni vain jää vaille kesätöitä, saa-
tikka sitten koulunsa päättävät, kuinka moni heistä pääsee työ-
elämän pariin?

Tilastokeskuksen mukaan nuorten (15–24 v.) työttömyysas-
te oli maaliskuussa 24 %. Vuoden takaisesta luku on parantu-
nut 3,7%,  joten suunta on kyllä oikea. Mutta riittääkö vauhti 
loppuun asti? 

Tunnustettu tosiasia on: jos ei peruskoulun jälkeen jatka opis-
kelua tai mene työelämään on n. 50% mahdollisuus syrjäytyä 
työelämästä täysin.

Todennäköisesti paras tapa ehkäistä syrjäytymistä on sosiaa-
linen harrastus tai työ, jossa pääsee tapaamaan muitakin ihmi-
siä. Mieluiten molemmat.

Useat ammattiliitot ja työnantajat sopivat ”tutustu työelä-
mään” -mallista, jossa peruskoululainen tai lukiolainen voi työl-
listyä kahdeksi viikoksi etukäteen sovitulla 320 € kaiken kattaval-
la korvauksella. Eihän tämä kenties kaikkien työehtosopimusten 
ja lain mukaisesti mene. Jos tällä keinoin saadaan nuoret tutus-
tumaan työelämään ja näin vältetään syrjäytymistä, ovat kaik-
ki keinot sallittuja.

Opetusministeriön laskelmien mukaan jokainen syrjäytynyt 
nuori tulee maksamaan yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Kyllä 
tällä rahalla jo voisi työllistääkin! Esimerkiksi lisäämällä oppiso-
pimuspaikkoja ja lyhentämällä oppisopimuskoulutuksen kestoa, 
joka taas lisäisi paikkoja. Nykyisellä oppisopimuskoulutuksen pi-
tuudella voisi AMK:ssa opiskella vaikka saman alan insinööriksi.

Ei mahda paljon kannustaa oppisopimuskoulutukseen hakeu-
tumista, eikä perimätiedon siirtymistä nuoremmille polville. 

Hallitusohjelman mukaisesti ammatillisesta koulutukses-
ta ja oppisopimuskoulutuksesta on tarkoitus säästää 57 miljoo-
naa euroa, mikä siirtäisi romukoppaan entisaikojen mestari–ki-
sälli -perinteen. 

Paikallis- ja työpaikkatoiminta nousuun
Mukavin kokemukseni näin ensimmäisenä puheenjohtajavuo-
tenani on ollut mahdollisuus ja kunnia päästä tutustumaan eri-
laisiin työpaikka- ja paikallistoimikuntiin. Valitettavasti jokaiseen 
en ole päässyt osallistumaan, mutta aion jatkossakin vierailla 
mahdollisimman monessa tapahtumassa.

On hienoa nähdä aktiivisia ihmisiä,  jotka yritysrajoista välittä-
mättä haluavat olla mukana toiminnassa. Mieleeni ovat jääneet 
myös yhtenäiset työpaikkaosastot, joissa hyvä työilmapiiri on suo-
rastaan käsin kosketeltavissa. Tätä yhdessä tekemisen fi ilistä tu-
lisi saada luotua jokaiselle suomalaiselle työpaikalle, alkaen tie-
tenkin oman alamme yrityksistä.

Toivon, että jokaisessa alamme työpaikassa on toimiva työ-
paikkaosasto ja jokaisessa kaupungissa oma paikallisosasto. Nii-
den perustamiseen ei tarvita poppamiehiä tai yhdistysosaajia. 
Logistiikan toimihenkilö riittää. Ujostelu sikseen ja tervetuloa 
mukaan toimintaan!

Koko yrityskuntamme kattavalla työpaikkatoiminnalla ja ko-
ko maan kattavalla paikallistoiminnalla pystymme paremmin 
kuulemaan jäsenten toiveita ja myös vastaamaan niihin. Samal-
la voimme vaikuttaa paikallisiin päättäjiin, jotta etumme huomi-
oidaan myös alueellisesti.

Paikallistoiminta on yhdistyksen kulmakivi, jonka varaan ra-
kentuu niin hallituksen kokoaminen kuin valmius työehtosopi-
musneuvotteluihinkin.

Työtaistelujen historiaa
Viime vuonna oli 163 työtaistelua joihin osallistui n. 60 000 pal-
kansaajaa, menetettyjä työpäiviä oli 127 758. Koko 2000-luvulla 
vastaavat määrät olivat 1590 työtaistelua ja menetettyjä työpäi-
viä oli 1,9 miljoonaa.

Isoja lukuja ja varmasti kovia vaikutuksia työelämässä. 11 vuo-
dessa on jouduttu käymään lähes 1600 työtaistelua. Kun muistaa, 
miten työnantajat ovat mediassa rummuttaneet lakko-oikeuden 
heikentämistä ja ay-johdon saattamista vastuuseen laittomista 
lakoista, tuntuu uskottavalta, että koko suomalainen työelämä 
kärsii koska palkansaajat haluavat mahdottomia. 

Otetaan vertailupohjaksi 1970-luku, jolloin saavutettiin mm. 
talviloma, äitiysloman piteneminen seitsemään kuukauteen, 
12 päivän isyysloma ja paljon monia pienempiä työelämän pa-
rannuksia. Tuona aikana työtaisteluja käytiin lähes 2000 ja niis-
sä menetettiin reilu 10 miljoonaa työpäivää. Työtaistelut ovat 
oleellisesti vähentyneet viimeisten 30 vuoden aikana, niin kuin 
ovat työelämän parannuksetkin. Millaisen johtopäätöksen täs-
täkin sitten vetäisi?
Oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

Marko Nurmi , puheenjohtaja

pääkirjoitus
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Logistiikan toimihenkilöiden juhlaviikonlop-
pu vei hyväntuuliset jäsenet kevätkokouksen 
kautta eläke- ja talousseminaariin.  Avoimella 
ja vastaanottavaisella mielellä matkanneet 
jäsenet olivat tyytyväisiä kuulemaansa. Eläkkei-
den kanssa pärjätään, eikä talouskaan ole niin 
huonossa jamassa, kuin yleisesti uskotaan.

Antoisa juhlaviikonloppu

Logistiikan toimihenkilöiden jäsenristei-
lynä toteutettu 35-vuotisjuhlaristeily su-
jui erinomaisesti. Vielä lauantaiaamuna 
Helsingissä kiusannut tihkusade muut-
tui mukavaksi auringonpaisteeksi. Suo-
menlahti näytti parhaat puolensa ja jär-
jestelyt toimivat.

Illallisbuffet hotellissa oli isäntänsä nä-
köinen; välittömästä rentoudestaan huoli-
matta juhlava ja vakavasti otettava. Vaka-
vuutta illan aikana osoitettiin ainoastaan 
ERTOn ansiomerkkien jaon yhteydessä. Iso, 
samaan aikaan koolla oleva aktiivitoimi-

joiden joukko jakoi tunnustusten myötä 
kollektiiiviseksi levinneen yhtenäisyyden 

ja pienen ylpeydenkin tunteen. Ja aihet-
tahan juhlaan oli!

Puheet pysyivät lyhyinä ja illan pääosas-
sa olivat jäsenet.

Sunnuntaina jäsenillä oli tilaisuus näyt-
tää käytännön yhteistyöhalunsa. Yhteistyö-
kykyä hallitus oli osoittanut jo aiemmin jär-
jestämällä yhteisen seminaarin samaan 
aikaan Tallinnaan kokoontuneen Erityis-
toimihenkilöt ET:n kanssa.

Muutaman tunnin yhteisen tilaisuu-
den avasi ERTOn puheenjohtaja Juri Aal-
tonen keskittymällä odotettavissa oleviin 
työvuosiin ja talouteen. 

-Pelkistäen voi sanoa, että nuoret työ-
ikäiset ovat jatkossa vaikeuksissa, vanhat 
porskuttavat ja työurat pitenevät. Suoma-
lainen eläkejärjestelmä ei ole minkäänlai-
sessa kriisissä. Ongelma piilee siinä, että 
lisärahaa on saatava – arvatenkin  vero-
jen muodossa – valtiolle ja kunnille. Koko 
kansa ikääntyy ja kurjistuu yhdessä, pro-
vosoi Aaltonen.

Unelmadiilin varjossa
Työuran pidentäminen ja eläkeiän myöhen-
täminen ei näytä kiinnostavan ihmisiä, jos 
eläkkeelle siirtymiseen on aikaa yli kymme-
nen vuotta. Eläkejärjestelmän sijaan Aalto-
nen puhuu julkisen talouden kriisistä.

-Jos mitään ei tehdä, eläkemaksut nou-
sevat noin kolme prosenttia, josta työn-
tekijän maksettavaksi jää puolet. Kysees-
sä on kestävyysvaje, koska kukaan meistä 
ei maksa eläkettään itse. Meiltä perityillä 
eläkemaksuilla katetaan viidennes nosta-
mastamme eläkkeestä. Osmo Soinivaaraa 
lainaten suuret ikäluokat ovat tehneet ai-
kanaan unelmadiilin: He ovat maksaneet 
omille vanhemmilleen pienen eläkkeen, 
säätäneet itselle suuren, jonka pieni ikä-
luokka heidän omia lapsiaan maksaa, ruos-
ki Aaltonen.

-Ihmisten on voitava, pystyttävä ja haluttava  
tehdä jatkossakin töitä, sanoo Juri Aaltonen. 

Jos  olen eläkeiässä vielä  
hyvässä kunnossa, ei 
lisätyövuosien tekeminen 
ole aivan mahdoton 
ajatus.  ”

Ralf Sundin (oik.) kanssa talousnäkymistä 
keskustelemassa ET:n seminaariedustajia 
ja Jouko Halme.
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Paljon isoja kysymyksiä
Kestävyysvajetta Juri Aaltonen peruste-
li tutkimustuloksilla. Niiden mukaan rei-
lun 60 vuoden kuluttua alle 15-vuotiaden 
määrä Suomessa vastaa nykyistä tasoa. 
Työikäisiä on 3,5 miljoonaa ja yli 65-vuoti-
aita 1,8 miljoonaa. Eläkeikäisten suuri mää-
rä johtuu jatkuvasti kasvavasta elinajano-
dotteesta. 

-Kun suurin osa aiheuttamistamme ku-
luista syntyy viimeisten elinvuosien aika-
na, voisimmeko olla muutaman vuoden 
lisää töissä aikana, jolloin olemme vielä 
hyvässä kunnossa? Sukupolvien välisen 
tasa-arvon lisäksi kyse on myös sukupuol-
ten välisestä tasa-arvosta.  Kuuluuko pie-
nipalkkaisen naisen saada automaattises-
ti pientä eläkettä? Tiedämme, että hyvä-
tuloiset ihmiset elävät muita pidempään. 
Kuuluuko hyvätuloiselle myös muita suu-
rempi eläke?

-Paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, 
joihin on vaikea löytää vastauksia ja toi-
mintamalleja. Selvää on se, että pakolla 
ei saavuteta mitään. Meidän tehtäväm-
me on toimia niin, että ihmiset pystyvät, 
voivat ja haluavat tehdä työtä myös jat-
kossakin. Eläkkeen tärkein tehtävä on tur-
vata toimeentulo eläkeaikana, sanoo Ju-
ri Aaltonen.

Jäsenten ääntä kuullaan 
ERTO on luvannut toteuttaa kevään jäsen-
kyselyn perusteella esiin nousevia toivei-
ta mahdollisimman paljon. Jäsenkyselyyn 

vastasi noin 5000 ertolaista. Vastaajien 
keski-ikä oli 45 vuotta ja suurin osa (80%) 
vastaajista oli naisia. 

Alustavien tulosten mukaan alle 35-
vuotiaat ertolaiset ovat kiinnostuneita 
ay-toiminnasta. ”miksi ne eivät sitten ole 
täällä?”, kysyttiin yleisön joukosta. Jäsen-
kyselyn perusteella ertolaisille tärkeitä etu-
ja ovat vakuutusturva ja erilaiset hyvin-
vointiin liittyvät palvelut, esimerkiksi lii-
kuntasetelit.

Laiturin uskaltaa ostaa
STTK:n ekonomistina toimiva Ralf Sund 
puhui taloustilanteesta ja tulevaisuuden-
näkymistä teemalla; varovaista askellus-
ta suopolulla.

-Muualla menee kohtuullisesti, mut-
ta teollisuudessa tökkii. Teollisuus ja pal-
velut  huomioiden koko kansantalous on 
noin neljän prosentin kasvussa. Verrattaes-
sa tämän vuoden ensimmäisen vuosinel-
jänneksen tulosta vuodentakaiseen,  liris-
sä on erityisesti metsäteollisuus.

-Kuluttajien optimismin kääntyminen 
ostopäätökseksi tarkoittaisi uuden pesuko-
neen hankkimista kotiin tai laiturin tilaa-
mista mökille. Kansantaloutta pönkittävä 
ostopäätös edellyttää luottamusta. Viimei-
simmät taloustiedot ovatkin varovaisen 
luottavaisia. Euroopan talouskriisi ei vielä 
ole ohi. Työllisyys ei ole oleellisesti paran-
tunut, mutta ei heikentynytkään. Tarkas-
ti katsoen 15– 75-vuotiaita työllisiä on nyt 
prosentti vuodentakaista enemmän.

-Reaaliansiot kasvavat jatkossa, mutta on 
hankala sanoa, kuinka paljon. Arvonlisä-
veron korotus nostaa hintoja. Ansiokehi-
tys ja työrauha turvataan jatkossa nykyis-
tä raami/tuposopimusta tavoitellen, en-
nakoi Ralf Sund.

Miellyttäviä elämyksiä
LT:n aktiiviset toimijat osallistuivat keskus-
teluun ja nyökyttelivät seminaaripäivän 
antiin silminnähden tyytyväisinä.

-Reissu on ollut hyvä. Kevätkokous, juh-
laillallinen ja sunnuntain seminaari yhdes-
sä ET:n kanssa antoivat paljon. Tietenkin 
pitää laskea mukaan myös ihanat ihmi-
set, laajat keskustelut ja uusien ihmisten 
tapaaminen. Erityisen hyvä oli kuulla Ju-
ri Aaltosen eläkenäkemyksiä. Hän kertoi 
selvällä suomella, miten eläkejärjestelmä 
makaa, sanoo Jaana Ahokainen.

-Myös Ralf Sundin näkemys taloustilan-
teesta oli  selkeä ja helpottava. Uskaltaa 
lähteä vaikka pesukoneen hankintaan. On 
myös aivan todennäköistä, että olen eläke-
iässä vielä ihan hyvässä kunnossa. Lisätyö-
vuosien tekeminen ei ole aivan mahdoton 
ajatus itsellekään, miettii Auli Porokka.

-Eläkejuttu on vaikea kokonaisuus. Us-
kon, että rahaa eläkkeisiin riittää myös jat-
kossa. Työvuosia ei välttämättä tarvitse li-
sätä. Yhteinen seminaari toisen jäsenyh-
distyksen kanssa voisi kuulua vakituisesti 
kevät- tai syyskokouksen kylkeen, kannus-
taa Pekka Kortelainen.

Teksti ja kuvat: JS-a

Jaana Ahokainen, Auli Porokka ja Pekka Kortelainen viihtyivät viikonlopun tunnelmissa.  Seminaaripäivän juhlajuomat tarjosi ystävällisesti ET.
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Vajaassa vuodessa on sovittu todella suurista 
työttömien asemaan vaikuttavista parannuksista.  
Työttömyysturvaa saa entistä nopeammin.

Maaliskuun 22. kuluvaa vuotta oli jälleen 
kerran voiton päivä suomalaiselle työmark-
kinajärjestelmälle. Tälläkin kertaa työmark-
kinajärjestöt pystyivät sopimaan kipeis-
tä asioista yhteisen hyvän edistämisek-
si. Julkisen talouden tilaa kohennettiin 
sopimalla työurien pidentämisestä noin 
vuodella. 

Sopimukseen kuului mm. osa-aikaeläk-
keen ikärajan nostaminen vuodella ja työt-
tömyysturvan parantaminen.

Työttömyysturvaa 
parannetaan
Työurasopimus parantaa työttömien ase-
maa vuoden 2014 alusta lukien. Olennai-
sin työttömyysturvamuutos on ns. työssä-
oloehdon lyhentyminen kahdeksasta kuu-
kaudesta kuuteen kuukauteen. 

Yhdistämällä työttömyysturvamuutos 
viime vuoden raamisopimuksessa sovit-
tuun lomakorvausten jaksotuksesta luo-
pumiseen 2013, ollaan vajaassa vuodes-
sa sovittu todella suurista parannuksista 
työttömien asemaan. 

Uudistusten jälkeen työtön saa ansi-
osidonnaista työttömyysturvaa entistä 
nopeammin ja lyhyemmän työskentelyn 
jälkeen. Kun ERTOn jäsenistä lähes 20 % 
sai työttömyyskorvauksia vuoden 2011 ai-
kana, voimme aidosti hurrata muutoksille. 
Edunvalvontamme on toiminut.

Ikääntyneen työttömän asema pa-
ranee. Tulevaisuudessa ansiosidonnais-
ta työttömyysturvaa saavalla 60 vuotta 
täyttäneellä työnhakijalla on oikeus vä-

Työurasopimus oli voitto

hintään kuuden kuukauden tukityöhön 
tai aktiivitoimeen. Tämän kuuden kuukau-
den aikana täyttyy työssäoloehto ja työn-
hakijalla on oikeus uudestaan täyteen an-
siopäivärahaan tukityöllistämistä edeltä-
neen ansiotason perusteella. 

Heikennyksiä 
eläkeputkeen
Työurasopimus nostaa osa-aikaeläkkeen 
ikärajaa vuodella 61 ikävuoteen vuonna 
1954 ja sen jälkeen syntyneille. Kun tähän 
yhdistää työttömyyseläkeputken alara-
jan nostamisen vuodella 2015 alusta lu-
kien, on lueteltu työurasopimuksen hei-
kennykset. 

Eläkeputken heikennys koskee täysi-
määräisesti 1958 sen jälkeen syntyneitä. 
Muista merkittävistä palkansaajien etu-
jen heikennyksistä ei työurasopimukses-
sa sovittu.

Eläkejärjestelmää 
uudistetaan 
Työurasopimuksella käynnistettiin vuon-
na 2017 voimaan tulevan eläkeuudistuk-
sen valmistelu. Uudistuksessa tullaan rat-
kaisemaan mm. eläkejärjestelmän ikärajat, 
eläkkeiden karttumat ja indeksit.

Eläkejärjestelmää ollaan uudistamas-
sa erityisesti pidentyneiden elinajanodot-
teiden johdosta. Tilastojen mukaan kor-
kea-asteen koulutuksen saaneet, ylem-
mät toimihenkilöt ja hyvätuloiset elävät 
pidempään kuin perusasteen koulutuksen 
saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja 

pienituloiset. Eläkeikää ollaan siis mahdol-
lisesti nostamassa hyvätuloisten pidenty-
neiden elinaikojen johdosta. 

Eläkeuudistuksen tulee pidentää 
työuria positiivisesti kannustamalla, ei 
rankaisemalla. Tavoitteena pitää olla so-
siaalisesti oikeudenmukainen uudistus. 
Positiivista kannustamista ja parempaa 
tulotasoa pitää tarjota sinne missä sillä 
on suurin vaikutus, eli alle keskitulon an-
saitseville. Miksi naisten 80 sentin euron 
pitää olla eläkkeelläkin 80 senttiä? Pitää-
kö pienituloisten olla pienituloisia myös 
eläkeaikana? Onko toisen eläkeaika ar-
vokkaampaa kuin toisen? 

Sosiaalisesti oikeudenmukainen elä-
keuudistus on mahdollinen ilman parem-
pituloisten etujen heikentämistä. Kyse on 
tahdosta.

Teksti: Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

Logistiikan toimihenkilöiden vuokra-asunto 
Helsingin Pasilassa Jarrumiehenkadulla. 
Vapaita päiviä voi tiedustella ja varata 
Leena Wickströmiltä p. (09) 6132 3221. 
Vuorokausivuokra 60:- / huoneisto,
Petipaikka 30:- 

Edullinen yösija 
Helsingissä
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kevätkokous

Logistiikan toimihenkilöiden kevätkokous 
kiinnosti noin 50 jäsentä eri puolilta Suo-
mea.  Osansa suosioon oli kokousillaksi jär-
jestetyllä juhlaristeilyllä.

Kevätkokoukselle antamassaan toi-
mintakertomuksessa yhdistyksen halli-
tus totesi vuoden 2011 nousujohteisen 
alkupuoliskon päätyneen syksyllä taan-
tuman pelkoon. Sekä kuljetus- että huo-
linta-ala sopivat työnantajapuolen kanssa 
vanhan tupon pohjalle syntyneestä raami-
sopimuksesta. Nykyiset työehtosopimuk-
set ovat voimassa vuoden 2013 marras-
kuun loppuun asti. 

Vuoden 2011 aikana yhdistyksen halli-
tus oli koolla seitsemän, työvaliokunta nel-
jä ja paikallistoiminnan valiokunta kolme 
kertaa.  Nuorisotoiminnan valiokunta ko-
koontui kerran. LT:llä on viisi edustajaa ER-
TOn edustajistossa. Yhdistystä ERTOn hal-
lituksessa ovat edustaneet puheenjohtajat 
Marko Nurmi ja Anne Kivelä. ERTOn valio-
kunnissa LT:llä on kattava edustus.

Kulut kurissa
Viime vuonna LT:n jäsenmäärä laski va-
jaalla 140 jäsenellä. Eläköitymisen lisäksi 
syynä on yt-neuvotteluiden myötä aloilta 
kadonneet työpaikat. Vuosittain yhdistyk-
seen liittyy noin 300 uutta jäsentä. Jäsen-
määrä on tällä hetkellä reilut neljä tuhat-
ta. Viime vuonna jäsenten keski-ikä laski 
vuodella ollen nyt 46,4 vuotta.

LT:n kevätkokous veti toukokuun alussa Helsinkiin 
mukavasti aktiiveja.  Talous on tarkassa pidossa ja  
jäseniä tulee hiukan enemmän kuin poistuu.

Yhdistyksen taloudellinen tulos vuodelta 
2011 jäi 1900 euroa alijäämäiseksi. Syynä 
miinukseen olivat voimakas jäsenhankin-
tapanostus sekä jäsenmaksupalautteen 
jääminen arviosta. Kevätkokous hyväksyi 
yksimielisesti alijäämän kattamisen va-
paasta käyttöpääomasta. Taseen loppu-
summa oli 173 000 €.

LT:n lomamökin Hinku-Himoksen ja Jar-
rumiehenkadun vuokra-asunnon vuokra-
tuotto jäi viime vuonna arvioitua pienem-
mäksi. Suurin kuluryhmä vuonna 2011 oli 
entisten vuosien tapaan seminaarit ja ta-
pahtumat. Seuraavaksi eniten veivät henki-

löstökulut, yhdistyksen toiminnasta tiedot-
taminen ja paikallistointa.Tilintarkastajan 
lausunnossa varmistettiin toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen oikeellisuus. 
Kirjanpidon lisäksi huomiota kiinnitettiin 
yhdistyksen pöytäkirjojen toimintaa tu-
kevaan selkeyteen. Kevätkokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäse-
nille vastuuvapauden vuodelta 2011. Koko-
uksessa ei tehty valintoja. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi yhdistyksen entinen, 
monivuotinen  puheenjohtaja Tuula Niemi-
nen ja  sihteerinä Seppo Virtanen.

Teksti ja kuvat: JS-a

LT:n kevätkokoukseen tervehdyksensä 
tuonut, pitkäaikainen ALT:n puheenjoh-
taja Hannu Parvela arvosti  ERTOn ja LT:n 
neuvottelijoiden puhdasta asialinjaa. 

-Neuvottelutulos on aina kompro-
missi, eivätkä neuvottelut ole koskaan 
helppoja. Ne vievät aikaa, vaativat neu-
vottelijoilta pitkäjänteisyyttä, jonkin 
verran viisautta sekä pitkiksi venyes-
sään riittävästi puhtaita vaatteita ja 
muita varusteita. Arvostan suuresti si-
tä, että ERTOn kanssa olemme aina saa-
vuttaneet tulokset neuvottelemalla, sa-
noo Hannu Parvela.

Neuvottelutuloksia 

Kevätkokous tyytyväinen yhdistyksen toimintaan

Hallituksen huoli jäsenhankinnasta veti vakavaksi. Toiminnan turvaamiseksi paikallis-  ja aluetoimintaan kaivataa uusia tuulia.
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Sanoista tekoihin – 
Haaveet todeksi
Omien suunnitelmien ja unelmien hautautuminen jos-
kus myöhemmin toteutettavaksi jää helposti ikuiseksi.
Ikuisten poikien yhteinen reissu kypsytti ystävyyttä ja 
antoi elämänikäisiä kokemuksia. Kyllä vaan kannatti 
lähteä, kun vielä se lippukin järjestyi.
Muutama vuosi sitten aloimme  loppu-
kesästä kaverini Jussin kanssa suunnitel-
la jalkapallomatkaa johonkin maailman 
jalkapalloilun mekoista. Tavoitteenamme 
oli päästä mahdollisimman isolle ja tun-
netulle stadionille. 

Sovimme, että matkustaisimme ennen 
vuodenvaihdetta, koska muuten joulukii-
reet kuitenkin siirtäisivät lähtöä.

Kumpikaan meistä ei ollut aikaisem-
min ollut ulkomailla ”yksinään”, joten oli-
sihan tämä hieno kokemus kolmekymppi-
sille ukkomiehille. Tietenkin yhtenä mutka-
na matkassa oli saada lupa perheiltämme. 
Asia järjestyi pienen neuvottelun jälkeen. 
Tutkimme kilvan netissä eri vaihtoehtoja 
ja soittelimme löydöistämme lähes päivit-

täin. Englannissa olisi ison joukkueen pe-
liin tarvittu jonkin ”fan-klubin” jäsenyys, 
lennot Barcelonaan olivat kalliita ja Sak-
sassa olisi jo kylmä. Muutaman matka-
toimiston kautta olisimme saaneet kai-
ken tarvittavan eli matka- ja otteluliput 
sekä majoituksen. Suoraan netistä ostet-
tuihin matkoihin verrattuna hinnat olivat 
vain kovin kalliita. 

Olen aina aikaisemmin hankkinut mat-
kaliput matkanjärjestäjien kautta joten tä-
mä vaihtoehto tuntui jotenkin epäluotet-
tavalta. Kaikki enemmän matkustaneet ka-
verini suosittelivat verkko-ostoksia, joten 
ei muuta kuin kokeilemaan. Lopulta pää-
dyimmekin hankkimaan matkaliput ja ma-
joituksen netistä Travelstartin kautta. 

Liput vaikeimman kautta
Kohdekin saatiin viimein valittua: Interin 
ja FC Milanin kotikenttä San Siro, Milano. 
Matkan kustannukset olisivat suhteellisen 
edulliset, lentoaika lyhyt ja Milanossa olisi 
vielä marraskuussa lämmintä. Tiedossa oli 
Serie A:n huippumatsi Inter vastaan Juven-
tus (Torino). Sinne vielä kun saisi liput.

Interin kotisivut kääntyivät englanniksi. 
Mutta ei tietenkään se kohta, jossa lippuja 
sai ostettua. Linkki taisi ohjautua pikem-
minkin paikallisen lippupalvelun sivuille. 
Eikä tuo italia kuulunut koulussa valinnai-
siin aineisiin kummallakaan meistä, joten 
emme sitä kautta lippuja peliin saaneet. 
Lopulta ei auttanut kuin soittaa suoraan 
hotellille ja alkaa peruskouluenglannilla 
selittää lipputarvetta. 

San Siro, oikealta nimeltään Stadio Giuseppe Meazza valmistui 19.9.1926 AC Milanin kotiareenaksi. Tuolloin stadionille mahtui n. 35 000 katsojaa. 
Milanon toisen Serie A:n seuran, Internazionalen (Inter) muutettua San Sirolle 1955, stadionia remontoitiin. Nykyisin, vuoden 1989 tehdyn remontin 
jälkeen stadionille mahtuu noin 85 000 katsojaa.



Sinällään ihan hyvä, että tuli soitettua. 
Hotelli lupasikin hommata liput jalkapal-
loturisteille ja varaukseen merkitty pari-
vuode vaihtui samalla kahteen erilliseen 
sänkyyn.

Pihaan lipui musta mersu
Ei muuta kuin matkakuume päälle ja odot-
telemaan lähtöpäivää. Netistä seurasim-
me miten liput menivät kaupaksi, eikä ai-
kaakaan kun peli oli loppuunmyyty. Soitin 
vielä kertaalleen hotellille ja varmistin, et-
tä liput olivat ok? ”Si, si” oli vastaus.

Lopulta koitti matkapäivä. Ei muuta 
kuin (jo viikkoa ennen lähtöä pakattu) kap-
säkki matkaan ja kentälle. Aamulento vei 
Riikaan, jossa muutaman tunnin odotus ja 
siitä Milanoon Malpensan kentälle. 

Olimmekin jo aikaisemmin selvittä-
neet reitin Malpensasta hotellille. Hotel-
li olikin varsin idyllisellä pikkukujalla, noin 
kahden kilometrin päässä Milanon keskus-
tasta, jonne kentältä pääsi junan ja taksin 
avustuksella.

Hotellille päästy-
ämme ensimmäinen homma 

olikin kysellä lippujen perään, olimmehan 
matkanneet läpi Euroopan, eikä peliin pää-
sy ollut mitenkään varmaa. Hetken kulut-
tua hotellin respa mumisi puhelimeen ita-
lialta kuulostavia sanoja. 

Pian pihaan lipui musta Mersu lippu-
jen kera. Lippujen hintaa ajatellen ei nii-
tä halvemmalla ajoneuvolla olisi voinut 
hotellille tuodakaan. Päätimme, ettem-
me jätä peliä väliin, vaikka liput maksaisi-
vatkin kymmenen kertaa enemmän kuin 
kuvittelimme.

Oikeat värit päälle
Seuraavana aamuna olikin aikaa tutustua 
Milanon nähtävyyksiin. Kävelimme kau-
pungin keskustassa katsomassa Duomo 
di Milanoa ( Milanon tuomiokirkkoa) se-
kä Castello Sforzescoa. Kohteena oli tie-
tenkin myös Galleria Vittorio Emanuelle 
II, mahtipontinen ostoskeskus, josta ihme 
kyllä löytyi myös McDonald´s.

Iltapäivällä suuntasimme kulkumme 
kohti San Siroa. Matkaa oli hotellilta noin 
pari kilometriä. Onneksi puolestavälistä 
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Vaikka pääsylippu 
saattaa näyttää 
tavalliselta lämpö-
parikuitilta, on sen 
käteen saaminen  
futisturistia  
todellisuudessa ainoa 
huolettava asia.

löytyi pieni pub, johon pohjoisen pojat pää-
sivät lepuuttamaan jalkojaan. Eikä aikaa-
kaan kun Italian puheesta erottui jo Tam-
pereen murre. Suomalaispariskunta oli vii-
konloppulomallaan eksynyt samaiseen 
baariin. Luonnollisesti siinä täytyi porukal-
la ihmetellä, miten maailma on pieni kun 
pienestä Suomesta neljä ihmistä tapaa toi-
sensa milanolaisessa pubissa.

Samalla kyselimme paikalliselta Inter-
fanilta vinkkejä illan peliin. Saimme ohjeek-
si ostaa päällemme matkan varrelta jotain 
musta-sinistä, jotta meidät tunnistettaisiin 
faneiksi. Paikallinen erottelu ja ajattelu toi-
mi periaatteella; jos et ole Interin kannat-
taja olet vastustajan kannattaja.

Muutaman hetken taivallus ja edes-
sämme  siinsi jo kuuluisa San Siron stadi-
on. Pitkältä, San Sirolle johtavalta kujalta 
ostimme Inter-rekvisiittaa ja sulauduim-
me muiden fanien joukkoon. Liput kelpa-
sivat tarkastuksessa ja paikatkin löytyivät 
lopulta aivan lehdistökatsomon yläpuo-
lelta, keskeltä stadionia. Olivat hintansa 
väärtejä!

Tässä vaiheessa aloin jo uskomaan ko-
kemusta todeksi ja pitkä epäilys matsiin 
pääsemisestä muuttui iloksi. Olen usein 
käynyt Olympiastadionilla Helsingissä kat-
somassa pelejä. Sielläkin tunnelma on kor-
kealla varsinkin, jos Suomi sattuu voitta-
maan. En koskaan unohda tunnelmaa jo-
ka täyteen myydyllä San Sirolla oli.

 Teksti: Marko Nurmi

Kuva Jaakko Haikonen, STTK

Nykyinen  hallitus tavoittelee Suomeen 
Euroopan parasta työelämää. 

 -Työsuojeluvalvonta perustuu Suomes-
sa samalle ajatukselle kuin työsuojelun 
säädösvalmistelu ja työehtoneuvottelut: 
mitä yhdessä valmistellaan ja mistä ollaan 
yhtä mieltä, pannaan yhdessä myös täy-

Suomeen Euroopan paras työelämä
täntöön. Avainasemassa on eri osapuol-
ten luottamus. Mahdolliset rangaistuk-
set eivät ole valvonnan ensisijainen keino, 
sanoo osastopäällikkö Leo Suomaa STM:n 
työsuojeluosastolta.

Työsuojelutavoitteiden saavuttamises-
sa suuri voimavara on yhteistyössä.

-Suomessa erilaisiin työsuojelutehtäviin 
nimettyjä henkilöitä työpaikoilla on noin 
60.000. Työsuojeluhallinnossa on puoles-
taan vain alle 500 henkilötyövuoden voi-
mavarat. 

Vuonna 2015 tavoitteena on noin 30.000 
työsuojelutarkastusta. Keskimäärin tarkas-
tukset kestävät hieman yli kaksi tuntia 

-Työsuojelutarkastajien yhteenlaskettu 
työsuojelupanostus vastaa vain reilun tun-
nin panostusta vuosittain, muistutti Suo-
maa henkilöstön edustajia heidän poten-
tiaalisesta panoksestaan.

Työpaikkojen tulisi puuttua itsenäisem-
min ja aikaisemmin myös esimerkiksi työ-
paikkakiusaamiseen, eikä vain odottaa työ-
suojeluviranomaisten toimia.

-Miksi työyhteisömme sallii niin usein 
työpaikkakiusaamisen puuttumatta sii-
hen, Suomaa kritisoi.

Leo Suomaa puhui noin 700 henkilös-
töedustajalle STTK:n työhyvinvointisemi-
naarissa huhtikuussa.
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Suurin Logistiikan ERTOlainen sisarjärjestö Erityistoimihenkilöt ET 
ry on perustettu vuonna 1968, jolloin yhdistyksen nimi oli Yleis-
toimihenkilöt YT. ET ry:läisiä toimii laajalti pienillä toimialoilla 
noin 1500 eri toimipaikassa; palvelu- ja erityisalojen yrityksissä, 
taloudellisissa ja aatteellisia laitoksissa, yhdistyksissä ja yhtei-
söissä sekä työntekijöinä että ammatinharjoittajina - jälkimmäi-
set tietyin rajoituksin. Yhdistyksellämme on noin 2 900 jäsen-
tä Helsinki-Uusimaa -alueella ja muualla Suomessa noin 2 300. 

Nykyisin tuttavallisesti ”ET ry” valvoo jäsentensä ammatilli-
sia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja. Yhdistyksemme toiminta on 
aktiivista: tarjoamme jäsenillemme aktiivisesti koulutusta, vir-
kistystä ja jäsenetuja. ET:n lomamökit Ylläksellä, Tahkolla ja Le-
villä ovat jäsenten vuokrattavissa. 

Olemme jo pitkään välittäneet tilaisuuksissamme tietoa ja 
keinoja työssä jaksamisen, esimies-alaissuhteiden sekä yksilöl-
listen ominaisuuksien tiedostamiseksi ja kehittämiseksi. ET ry 
järjesti talven 2011-2012 aikana ensimmäisen ASLAK–kuntoutuk-
sen KELAn kanssa pienillä toimialoilla toimiville jäsenilleen – ja 
toinen on jo suunnitteilla. 

Sähköinen työpöytä tiedotuksen tueksi 
ET tiedottaa säännöllisesti sähköisillä jäsenkirjeillä ja tekstivies-
teillä. Lisäksi oma tETra -lehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodes-
sa. Kevään 2012 aikana käyttöömme trimmataan uutena väli-
neenä sähköinen työpöytä ensin hallituksen, sitten jäsenistön 
viestintävälineeksi.

Muutostilanteissa ERTO ja ET ovat jäsenten tukena ja huoleh-
tivat edunvalvonnasta. Edunvalvonnallisena runkona ET ry neu-

vottelee yhdessä ERTOn ja työnantajien kanssa Runkosopimuk-
sen. Sopimusta voidaan soveltaa niiden jäsenten työsuhteissa, 
joilla ei ole omaa sopimusta eli ns. ”sopimuksettomilla aloilla”. 
Runkosopimus määrittelee työsuhteessa noudatettavat vähim-
mäistyöehdot, joiden noudattamisesta sovitaan joko talokohtai-
sin sopimuksin tai henkilökohtaisissa työsopimuksissa.

Vuosittain ET ja ERTO antavat palkkasuositukset pieneläin-
hoitotyöhön, liikuntakeskuksiin ja toimistotyöhön. Palkkasuo-
situkset perustuvat muiden alojen palkkaratkaisuihin sekä jä-
senkyselyihin. Palkkasuositukset ovat osa sopimuksettomien 
alojen edunvalvontaa, jotta näilläkin aloilla pystytään turvaa-
maan palkkakehitys.

Toiminta jäsenmaksupalautteen varassa
ETn toiminta pohjautuu kahden virallisen kokouksen malliin: yh-
distyksen kevät- ja syyskokoukset ovat ylimmät päätöksenteko-
elimet. Hallituksen puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen. Hal-
lituskausi on kaksivuotinen, puolet hallituksen jäsenistä valitaan 
vuorovuosin. Sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat aktii-
visesti hallitustyöskentelyyn. Kaksi hallituksen jäsentä edustaa 
yhdistystä ERTOn hallituksessa. Yhdistyksen edustajat ovat myös 
ERTOn edustajiston ja työttömyyskassan hallinnossa.

Toimikaudella 2012-13 hallituksen puheenjohtajana toimii 
hyvinkääläinen erityisasiantuntija Tarja Haili ja varapuheenjoh-
tajana asumisneuvoja Tiina Immonen Turusta. Yhdistyksen sih-
teeri on Virpi Pelttari Sastamalasta ja rahastonhoitaja Pirkkolii-
sa Meincke Helsingistä.

ET toimii ERTOlta saatavan jäsenmaksupalautteen turvin ei-
kä peri omaa jäsenmaksua. ERTOn jäsenmaksu on 1,35 % jäse-
nen ennakonpidätyksen alaisista tuloista, kuitenkin enintään 
39 €/kuukaudessa.

Teksti ja kuva:Tarja Haili

ET ry:n jäsenet voivat jäsenetuna anoa edullisia lomaviikkoja yhdistyksen mökeistä sekä Tahkolta että Leviltä, josta tämä kaveri tavattiin.

Reilun 5000 jäsenen ET kerää yhteen pienillä toi-
mialoilla työskentelevät ihmiset 1500 yrityksestä, 
laitoksesta ja yhteisöitä. 
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Pohjatyöt kunnioitukselle luodaan jo kotona. Kasvatuksen ”perus-
tehtaalla” luodaan raamit sille, mitä saa ja mitä ei ole soveliasta 
tehdä muille ihmisille. Työelämässä, missä kasvatuksen tulokset 
näkyvät päivittäin, kunnioittaminen ilmentyy hiljaisena arvos-
tuksena muita ihmisiä, esimerkiksi kollegoja tai esimiehiä koh-
taan. Epäkunnioittava käytös ilmenee useimmiten äänekkäänä, 
aggressiivisena tai muuten epäilyttävänä käytöksenä.

Entinen aika ei palaa
Me jo pidempään työelämässä olleet muistamme ajan – ei niin-
kään kaukaa – parinkymmenen vuoden takaa, missä johtaja 
osoitti suoraselkäisyyttään ja patruunan otteita yrittäen pitää 
tehtaan tai liikkeen viimeiseen asti pienellä paikkakunnalla ul-
komaista pääomasijoittajaa vastaan taistellen. 

Ajat ovat muuttuneet. Nykyään quartteritalouden loputto-
malla aikakaudella tuollainen patruunan ottein omistaan huo-
len pitäminen on enemmän tai vähemmän taaksejäänyttä aikaa. 
Hyvinkin nopeasti voi käydä niin, että patruuna vaihtuu, työn-
tekijät vaihtuu tai jopa koko tuottavan toimipisteen olemassa-
olo lakkaa ulkomailta tulevalla päätöksellä.

Näemme päivittäin uutisista kuinka meillä täällä Suomessa-
kin fuusioidaan. Toimipisteiden yhdistämisen ja lakkauttamisen 
myötä kymmenet ja sadat ihmiset alkavat miettiä uutta, epä-
varmaa tulevaisuuttaan. Askel turvatummasta elämästä jatku-
vaan epävarmuuden suohon ei ainakaan paranna sitä kunnioi-
tusta työnantajaa kohtaan, mitä niin kovin usein meiltä rividuu-
nareilta peräänkuulutetaan.

Kaiken edelle oma etu
Pitkään jatkunut epävarma työllisyystilanne on ajanut työn-
tekijätkin enemmän ja enemmän jollakin tapaa itsekkäiksi ja 
omien etujen tavoittelijoiksi. Kyse ei ole ainoastaan ns. y-suku-
polvesta. 

Ajatustavan muutoksesta ei ehdottomasti voida syyttää pel-
kästään työntekijöitä! Itsekkäästikin ajattelevan työntekijän taus-
talla siintää ajatus, että pois on lähdettävä ennen kuin sinut lähe-
tetään. Tilanne on sama kun huomataan, että kaikki omilla eväillä 
saavutettavissa oleva on organisaatiossa saavutettu ja etenemis-
väylät sekä palkkakehitys alkavat junnaamaan paikallaan. On tul-
lut aika vaihtaa maisemaa leveämmän leivän toivossa.

Onko se ruoho sitten sen vihreämpää aidan toisella puolella-
kaan kun palkanmaksaja on vaihtunut ja elämä tasoittunut? 
Luulenpa ettei, sillä sama ralli alkaa alusta hyvinkin pian uu-
destaan: jatkuva etenemisväylien tutkiminen, kouluttautumi-
nen, kyynärpäänkin käyttely ja paineistus paremman huomi-
sen saavuttamiseksi.

Sitoutuneisuuden hinta
Voimme kysyä vaikkapa puoliääneen, onko kaikki tuon arvois-
ta? Osa meistä on asettanut tavoitteensa oman uran suhteen 
niin korkealle, että heille tuo ajattelu- ja elämäntapa sopii. Asia 
ei ole ongelma niin kauan kuin elämäntyyli sopii heille itselleen, 
eihän se tarkoita että sitä olisi mihinkään muutettava. Me toi-
set, jotka yritämme sopeutua työelämän vesillä eteen tuleviin 
tyrskyihin otamme vastaan sen, mikä meille annetaan. Teemme 
sen uudenlaisista mahdollisuuksista haaveillen mutta yltiöpäi-
siä riskejä karttaen. Toki olemme työnantajan silmissä sitoutu-
neempia kun emme elä tuollaista intensiivistä työpaikan vaih-
telurulettia. Puuttuuko toisilta työntekijöiltä kunnioitus kulloin-
kin kyseessä olevaa työnantajaa kohtaan?

Kunnioitushan tulee ansaita, niin työnantajaa kuin työnte-
kijääkin kohtaan. Asiassa korostuu todella selkeästi se, kuinka 
positiivinen kierre ruokkii itseään. Mikäli työnantaja suhtautuu 
työntekijöihin kunnioittavasti, luo se työntekijän taholtakin ta-
kuuvarmasti kunnioittavaa käyttäytymistä. Työnantajan epä-
kunnioittava käytös saa kierteen alettua helposti negatiivisen 
sävyn joka johtaa motivaatio-ongelmien kautta työpaikan vaih-
toon. Ennemmin tai myöhemmin.

Keinot vähissä
Nykyinen, osin raadollinenkin työelämä kaipaisi enemmän mo-
lemminpuolista kunnioitusta. Globaalin elämänrytmin vuoksi 
rakentavia keinoja kunnioituksen lisäämiseksi on kovin haas-
tavaa löytää. 

Päätökset työpaikkojen pysymisestä tehdään useimmiten 
kasvottomassa maailmassa, osakkeenomistajien loputtoman 
ahneuden verhon takana ja lyhytnäköisessä quarterajattelu-
maailmassa. Yritä siinä sitten kunnioittaa ja vastaanottaa sitä 
joskus olematontakin kunnioitusta!

Teksti:Kristian Kallio

Kunnioitus, tuo elämämme ehkäpä 
tärkein voima tuntuu olevan 
nykyisin usealta elämänalueelta 
enemmän tai vähemmän 
hukassa. 

Kadonnutta kunnioitusta etsimässä
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Suomalainen terveydenhoitojärjestel-
mä on tällä hetkellä voimakkaassa murrok-
sessa. Siitä, kun terveyskeskusjärjestelmä 
perustettiin muutama vuosikymmen sit-
ten, on moni asia muuttunut – ja vanhaa 
mitenkään ihailematta – selvästi huonom-
paan suuntaan. Tämä näkyy vaikkapa siinä, 
että terveyskeskukset ovat joutuneet ”sivu-
raiteelle”, ikäihmisten palveluasuminen on 
siirtymässä vauhdilla pörssiyhtiöiden hal-
tuun, myös sairaalatoiminta on vauhdilla 
siirtymässä yksityiseen suuntaan. 

Pienet kotimaiset toimijat, kuten yk-
sityiset lääkäriasemat, ovat pian vain ka-
toava luonnonvara. Yksityinen terveyspal-
veluala keskittyy muutaman suuren mo-
nikansallisen pörssiyhtiön haltuun. Viime 
talvelta näimme esimerkkejä siitä, miten 
ne voivat toimia niin, että tuloksesta ei tar-
vitse maksaa veroja Suomeen.

Terveyskeskusjärjestelmä on jo rapautu-
nut. Jos se halutaan pelastaa, on kiire. Kun 
terveyskeskusjärjestelmä aikoinaan perus-
tettiin, olivat sen palvelut maksuttomia. Tä-
nä päivänä peritään erilaisia maksuja. 

Maksujärjestelmät syövät lähes kol-
manneksen maksujen tuotoista. Sen li-
säksi kunnat maksavat omasta pussis-
taan toimeentulotukiasiakkaiden mak-
suja. Osa terveyskeskusasiakkaista joutuu 
perintäkierteeseen, joka johtaa luottotie-

tojen menettämiseen. Perintäyhtiöt kyllä 
hyötyvät tästä. 

Koko terveyskeskusmaksut ovat itse 
asiassa, jos ei nyt typeryyden, niin aina-
kin harkintakyvyn puutteen vahva näyt-
tö. Toivottavasti Helsingin kaupungin aloi-
te terveyskeskusmaksujen poistamises-
ta etenee. 

Terveydenhoitojärjestelmän rapautu-
minen näkyy vaikkapa siinä, että terveys-
keskukset ovat lähes syrjäytyneet työter-
veyshuollosta. Terveyskeskusten maine 
lääkärikunnan keskuudessa on niin huo-
no, että niihin on usein vaikea saada lää-
käreitä. Tätä vajetta on paikattu joko ns. 
keikkalääkäreillä tai ulkoistamalla niiden 
tehtävät yksityisille yrityksille. On paljon 
esimerkkejä siitä, että toiminnan kustan-
nukset nousevat näillä malleilla järkyttä-
vän suuriksi.

Kunnat ovat vielä tällä hetkellä ulkois-
tamassa suurella innolla erilaisia terveys-
palveluja. Käytännössä tämä merkitsee 
sitä, että kunnat siirtävät päätösvaltaa 
yrityksille. Pitkään jatkuessaan tällainen 
kehitys tarkoittaa kuntien päätösvallan 
luovuttamista yrityksille. 

Kun keskustellaan kuntarakenteen 
muuttamisesta, voi perustellusti kysyä; 
mihin tarvitaan sellaisia kuntia, joiden lä-
hes ainoa merkittävä päätös on veropro-

sentista päättäminen. Suuri osa muusta 
päätösvallasta on ulkoistettu muualle. Kun-
tien neuvotteluasema on suuria terveys-
palvelualan yrityksiä vastaan olematon. 
Joissakin tapauksissa voidaan puhua lä-
hes saneluratkaisuista.

Myös sairaalatoiminta on seuraamas-
sa terveyskeskusten jälkiä. Yksityiset sai-
raalat hoitavat nykyisin paljon muutakin 
kuin kauneusleikkauksia. Ne tekevät sil-
mäleikkauksia, sydänkirurgiaa ja monia 
muita toimenpiteitä. Ja jos sattuu – ku-
ten näinkin inhimillisessä toiminnassa ai-
na valitettavasti sattuu – virheitä, niiden 
siivoaminen annetaan julkisen sektorin 
tehtäväksi. Näin menetellen saadaan yk-
sityisen sektorin toiminta näyttämään te-
hokkaammalta.

Uhki

Terveydenhoito murroksessa

kolumni

Olemme tehneet hyvää työtä

Kevät, olen hyvällä mielellä. Lumet ovat sulaneet ja aurinko pais-
taa, olen hyvällä mielellä. Valoisa aika pitenee päivittäin ja ruo-
hosipulit ovat nostaneet ruukussa päätään. Tomaatintaimenet 
ovat itäneet, olen hyvällä mielellä. 

Kaikkein kiireisin aika töissä on ohi, yhdistyksen tilinpäätös 
on valmistunut ja toiminnantarkastus on tehty, olen hyvällä mie-
lellä. Toiminnantarkastuskertomus on hienoa luettavaa. Toimin-

nantarkastaja kehui erityisesti sihteerin tekemiä pöytäkirjoja se-
kä tositemappeja todeten, että yhdistyksenä olemme tehneet 
hyvää työtä, olen hyvällä mielellä.

Kevätkokouksen jälkeinen juhla- ja jäsenmatka Tallinnaan oli 
oikein onnistunut. Järjestelyt ja seminaarit onnistuivat. Asiantun-
tijat puhuivat ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Vaikka Euroop-
pa elääkin kriisin varjossa, ei meillä ole aihetta ommella säästö-
jämme patjan sisään, olen hyvällä mielellä.

Kesäloma lähestyy ja valoisa vuodenaika antaa paljon ener-
giaa, olen hyvällä mielellä. Olkaa tekin!

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

Synkeistä talousluvuista huolimatta 
euron voi huoletta laittaa kiertämään. 
Pahimman yli päästiin hyvällä mielellä
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Globaalia paikallistoimintaa

varapuheenjohtajalta

On sitten etsintäkuulutuksen aika. Ni-
mittäin yhdistyksemme paikallistoimin-
ta eripuolilla maata on valitettavasti hii-
punut tässä viimeaikoina. Etsintäkuulutan-
kin joukkoomme uusia paikallistoimijoita, 
jotta voitaisiin järjestää paikallisesti niitä 
”puuhapäiviä”.

Paikallisesti toiminnasta voi tehdä ihan 
oman näköisensä. Halukkaat voiivat ilmoit-
tautua joko minulle tai Ritva Väyryselle. 
Olemme auttamassa, suunnittelemassa 
ja opastamassa  aina tarpeen tullen. Jol-
lekin alueelle saattaa riittää yksi vuosit-
tainen tapahtuma. Jossakin muualla täh-
dätään useampaan. 

Tässäkin tapauksessa liike on päämää-
rää tärkeämpää. Kenenkään ai tarvitse pe-
lätä jäävänsä yksin tai joutuvansa mukaan 
tahtomattaan. Me Logistiikan toimihen-
kilöissä emme halua kuluttaa ketään lop-
puun tässä tärkeässä vapaaehtoistyössä. 

Myös ERTO tarjoaa alueille rekvisiittaa ja 
apua tapahtumajärjestelyihin. Uusia toi-
mijoita kaivataan esimerkiksi Vaasan  ja 
Oulun alueille. Muille alueille kaivataan 
myös uutta verta. Jään odottamaan suur-
ta puhelin- ja sähköpostisumaa.

Kevään aikana on julkisuudessa keskus-
teltu siitä, pysyykö ay-liike mukana muut-
tuvassa maailmassa. Valtiotieteiden tohto-
ri Mika Helander päätyi ay-liikettä tutkies-
saan tulokseen, jonka mukaan ay-liikkeen 
heikkous on sen vahvuus. Tutkimustulok-
sia suoraksi vetäen Helander toteaa, et-
tä jähmeän instituution kyky vastata esi-
merkiksi globalisaation tuomiin ongelmiin 
on heikko. 

Parin viikon takaisella juhlaristeilyllä 
puhuttiin myös aloillamme työllistävien 
yritysten toiminnasta. Kansainvälisen pää-
oman puristuksessa omaa työpaikkaa kos-
kevat päätökset voidaan nähdä pienenä 

osana globaalia toimintaa. Vuosia ja vuosi-
kymmeniä kuljetus- ja huolinta-aloilla toi-
mineina tiedämme, että meihin tekijöihin 
vaikutus on sataprosenttinen. Emme säi-
ky pienistä. Logistiikan toimihenkilöt pär-
jäävät myös tulevina vuosina yhdessä ja 
yhteisen asian takana seisten. Osaltam-
me ja omilla toimillamme olemme myös 
kaatamassa useissa Euromaissa vielä myl-
lertävää lamaa.

Toivotan ALT:n pitkäaikaiselle johtajal-
le, Hannu Parvelalle, erittäin toimintari-
kasta eläkeaikaa. Samalla toivotan hänen 
seuraajalleen  Mari Vasaraiselle työn iloa. 
Yhteistyömme on sujunut vuosien aika-
na hyvin ja todennäköisesti se tulee niin 
myös jatkumaan.
Hyvää kesän odotusta kaikille!

Anne Kivelä, varapuheenjohtaja

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisil-
ta henkilöstön edustajiltamme. Oman työpaik-
kasi luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuute-
tulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi 
ja työympäristöösi liittyvissä tilanteissa.  Hen-
kilöstön edustajamme toimivat liiton ja jäsen-
ten edustajina työnantajan suuntaan ja valvo-
vat työehtosopimusten ja lakien noudattamista. 
Meillä on kattava henkilöstön edustajien verkos-
to, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja 
on tällä hetkellä noin 200.



14
2/2012 H y vä l l ä  m i e l e l l ä

Viikot 
22- 39: 230 €
40- 48: 175 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174
s-posti: matti.kopra@erto.fi ,  

Mökkivaraus
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
puh.
Työpaikka
Työtön (viim. työpaikka)
Jäsenenä vuodesta

Olin Himoksessa viimeksi

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki

Lomailkaa Himoksella!

Logistiikan toimihenkilöillä on jäsentensä 
käytössä mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu 46 neliön kahden huoneen huoneis-
to saunalla ja parvella on toinen puoli pa-
ritalotyyppisestä hirsimökistä. 

Lomamökkiä vuokrataan ensisijaises-
ti Logistiikan toimihenkilöiden jäsenille. 
Työttömät ja eläkkeellä olevat jäsenem-
me saavat 20 % alennuksen halvemmas-
ta viikkovuokrasta. 

Hakemukset oheisella tai kotisivuillam-
me www.logistiikantoimihenkilot.fi  oleval-
la varauslomakkeella. Kotisivuilla on nä-
kyvissä myös mökin varaustilanne. Viikot 
täytetään sitä mukaan kun hakemuksia 
tulee. Aina voi myös tiedustella mahdolli-
sia varaamatta jääneitä tai peruutusviik-
koja suoraan mökkivastaavaltamme Mat-
ti Kopralta, puh. 040 5914 174. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikil-
le ERTO:laisille. Lomaviikko alkaa maanan-
taina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 
24.00. Jos ei ole varauksia koko viikoksi, 
niin mökkiä voi myös vuokrata viikonlo-

puksi. Vuokra-aika on tällöin perjantaista 
klo 16.00 sunnuntaihin klo 24.00. 

Viikonloppuhinta on 120 euroa. Vii-
konloppuhinnasta ei saa alennusta. Mi-
käli joutuu perumaan varaamansa viikon, 
niin peruutuksesta on ilmoitettava mökki-
vastaavalle vähintään 14 vrk aikaisemmin. 
Muuten peritään 35 euron peruutusmak-
su. Jos samalle viikolle on useita hakijoi-
ta, valintaan vaikuttaa, onko aikaisem-
min vuokrannut mökkiämme sekä jäse-
nyyden kesto. 
Niille, jotka eivät saa haluamaansa loma-
viikkoa, pyrimme tarjoamaan jotain muuta 
vapaana olevaa viikkoa. Mökkivuoron saa-
neelle ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Mu-

kana seuraa vuokranmaksulomake ja toi-
mintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi vapaa-aikaa viettää vaikka-
pa pelaamalla golfi a tai tennistä kesällä ja 
talvisin lasketellen. Hotelliin ja ravintolaan 
on mökiltä matkaa vain 300 metriä. Jäm-
sään pääset kätevästi junalla tai linja-au-
tolla. Omalla autolla pääsee aivan mökin 
pihalle saakka. 

Lisätietoja Himoksen laskettelukeskuk-
sesta osoitteesta; www.himos.fi  ja Himok-
sen alueesta muuten; www.himoslomat.
fi . Tästä osoitteesta löytyy myös Himok-
sen alueen kartta.

Himoksen mökki remon-
toitiin kesällä -08. 
Varustukseen kuuluvat 
muun muassa pesukone, 
kuivauskaappi ja astian-
pesukone. Yöpyjien on 
tuotava mukanaan omat 
liinavaatteet.
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Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 31.8.2012 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Internetissä ristikon voi ratkaista osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 
Log On -ristikko 2/2012

Ratkaisu 1/12



Kari Nikula ja Väinö Alho ottivat järjestö-
merkkinsä vastaan vuosikokouksessa.   Liisa 
Toivoselle, Johanna Hemmilälle ja Raija 
Johanssonille ansiomerkit luovutetaan 
paikallistoiminnan kokouksessa.

ERTOn hallituksen myöntämiä ansiomerkkejä juhlittiin kevätkokouksen ja juhlaristeilyn yhteydessä. 
Järjestömerkki myönnettiin kymmenelle LT:n aktiiville. Juhlaristeilyn illallisella järjestömerkin ottivat 
vastaan Marjatta Saalokari, Pekka Kortelainen, Lea Oksanen, ERTOn puheenjohtajana ansiomerkit 
luovuttanut Juri Aaltonen, Gunn-Britt Krogars-Ouaquif, LT:n puheenjohtajana ansiomerkit luovutta-
nut Marko Nurmi, Anne Kivelä sekä ERTOn hopeisella ansiomerkillä no 63 huomioitu Seppo Virtanen.

ERTOn ansiomerkkejä Logistiikan toimihenkilöiden aktiiveille


